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Klub chovatelů švýcarských honičů
Na lánech 78, 570 01, Litomyšl
info@svycarskyhonic.com www.svycarskyhonic.com

.

Členská schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů 14.12.2008 Litomyšl
Zápis provedla: Levá Zdeňka
1) Zahájení a schválení programu schůze
Program schůze
1. zahájení a schválení programu schůze
2. zpráva předsedy, kontrola plnění úkolů z minulé členské schůze
3. změna zápisního řádu
4. doplnění stanov KCHŠH
5. úpravu vztahu s chovateli nečleny
6. schválení poplatků na rok 2009
7. diskuze
8. závěr
Hlasování o prohramu schůze :

pro 8

proti 0

zdržel se 0

2) Zpráva předsedy a kontrola plnění úkolů z minulé členské schůze.
- Seznámení s vyřešením situace vzniklé kolem doby účinnosti krycího listu vystaveného pro
ch.st. Bohemia Hill paní JUDr. Menšíkové – paní Menšíkové byl vydán duplikát krycího listu a
výbor klubu ji uhradil náklady, které se vztahovali k vysvětlení této situace. Dále byla
provedena revize, kterých chovatelů se v minulosti týkala podobná situace (zpoplatněné
vystavení krycího listu a krytí v době účinnosti předchozího krycího listu). Toto se týká dvou
chovatelek. Oběma bude vrácen poplatek za vystavení krycího listu.
- Důvody ke změně zápisního řádu – účinnost krycího listu, vhodnější označení chovnosti v PP,
…
- Informace o umožnění chovu i nečlenům klubu – musíme poskytnout.
Plemenná kniha – změna poplatků.
- Zprávy z ČMKU – probíhá jednání o časové prodlevě mezi vrhy s úřadem na ochranu zvířat.
- Plán akcí na rok 2009:
o I.pol. března (8 či 12.3.2009) – členská schůze
o Speciální výstava – 20.6.2009 Kunratice + bonitace
o Klubová výstava – 6.9.2009 – rozhodčí paní Janická + bonitace
o Zkoušky
9. – 10.5.2009 – Blučina Okr. Brno venkov
• 12. – 13.9. 2009 – okr. Beroun
• 24. – 25.10.2009 – Velký Šenov
• Výcvikový den bude upřesněn
 Klub honičů: 2.4.2009 – Brno BZH
o 6.6.2009 – Staré Ralsko
o 26.9.2009 – Orlík
o 31.10. – 1.11. 2009 – Kostelní Střímelice
o 31.5.09 – výcvikový den
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Na zkoušky je třeba se hlásit co nejdříve. Kontakt: výcvikářka Ing. Olga Vaňková – viz stránky
či zpravodaj
Zpravodaj – příspěvky dodat do 30.12.2008 manželům Dančovým.
Bonitace - podrobně se bude řešit na čl. schůzi březnu 2009.
Informace o automatickém zasílání novinek ze stránek ČMKU.

3) Změna zápisního řádu – návrhy změn viz předložený návrh
- Vady vylučující jedince z chovu
- Podmínky chovu nečlenů
- Třídy chovnosti – podmínky omezující krytí – I.třída bez omezení . II. třída pouze jeden vrh.
- Zápis do PP
- Možnost vyloučení i uchovaného jedince – na návrh poradce chovu – rozhoduje čl. schůze
- Zacházení s krycím listem
- Krytí
- Schválení od 1.1. 2009 bod II.1.e) od 1.4.2009
Plné znění zápisního řádu je přílohou zápisu
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
4) Doplnění stanov §2. článek 5:
Umožnění chovů švýcarských honičů i nečlenům KCHŠH na základě písemné smlouvy.
Příloha zápisu z čl. schůze plné znění stanov s doplněným bodem.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
5) Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu.
Navrhované znění doplněno.
Konečné znění smlouvy je přílohou zápisu z čl. schůze.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
6) Schválení poplatků na rok 2009
Po zapracování změn

Poplatky pro rok 2009
Členský příspěvek
Členský příspěvek – další
rodinný příslušník (bez
nároku na zpravodaj)
Vystavení krycího listu
Bonitace
Za uchovnění jedince
Uzavření smlouvy o
poskytnutí chov. servisu

člen
500 Kč
200 Kč

nečlen
-

100 Kč
300 Kč
-

500 Kč
600 Kč
150 Kč
1000Kč

Výstavní poplatky pro klubovou výstavu 2009
člen
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Za prvního psa
Za každého dalšího psa
Třída štěňat, dorostu,
veteránů a čestná
Soutěž o nejkrásnější pár
Soutěž chovatelské skupiny
Hlasování:
7)
-

pro 8

I.uzávěrka
400,- Kč
300,- Kč
100,- Kč

II.uzávěrka
450,- Kč
350,- Kč
150,- Kč

I.uzávěrka
500,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

II.uzávěrka
550,- Kč
450,- Kč
150,- Kč

100,- Kč
100,- Kč

150,- Kč
150,- Kč

100,- Kč
100,- Kč

150,- Kč
150,- Kč

proti 0

zdržel se 0

Diskuse:
Informace o akcích budou zveřejněny na stránkách www.svycarskyhonic.com
Zpravodaj – výzva pro členy aby psali své příhody a zkušenosti se švýc. honiči.
Zájemci o naháňku si mohou vyžádat bližší informace u výcvikářky Ing. Vaňkové.
Bonitace – jak bude probíhat, pravidla atd. upřesnění do další schůze návrhy budou opět
v předstihu na stránkách.
Možnosti konání klubové výstavy i v jiné lokalitě – podmínky atd.

8) Závěr členské schůze.
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